GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
Rellamedya.com olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde
faydalanmalarını sağlamak amacıyla kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı
bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Gizlilik Politikasının amacı rellamedya.com internet sitesinin işletilmesi sırasında site
kullanıcıları/ziyaretçileri(veri sahibi) tarafından paylaşılan veya veri sahibinin siteyi kullanımı
sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Veri sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak
aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımını onayladığını
beyan eder.
İŞLENEN VERİLER
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu gizlilik politikası kapsamında rellamedya.com tarafından işlenen ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgiler
Pazarlama Bilgileri
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Veri sahibi, rellamedya.com ile “özel nitelikli kişisel verilerini” de paylaşabilecek olup, veri
sahibi bu durumlarda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsamda
ve belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
KVK Kanunu’nun 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek durumda anonim hale
getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu
verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın
gerçekleştirecektir.
VERİLERİN KULLANILMA AMACI
Rellamedya.com, toplanan kişisel verileri kullanıcının Web Sitesi’nden faydalanabilmesi,
sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve
bilgilendirilmesi, bu kapsamda kullanıcıya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, kullanıcı ile
temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için işleyebilir.
Rellamedya.com ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca
ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca
rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların
başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
-Veri sahibi ile rellamedya.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-Rellamedya.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Re llame dya.com’ un
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
VERİLERİN AKTARIMI
Rellamedya.com, veri sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği
yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için
Rellamedya.com’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin
temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Rellamedya.com, veri sahibi
deneyiminin geliştirilmesi, veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz
kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine
ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi
birisini gerçekleştirebilmek için sms gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak
hizmet sağlayıcıları, hosting servisleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri
gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, KVKK'nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde rellamedya.com yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar
ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak m.9'da belirtilen usul esaslar ile Kişisel
Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen
hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6. maddelerinde ve bu
Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
•
•
•
•

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.
Söz
konusu
hakların
kullanımına
ilişkin
talepler,
kişisel
veri
sahipleri
tarafından rellamedya.com adresine iletilebilecektir. Rellamedya.com, söz konusu talepleri
otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Rellamedya.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel
Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

